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WIEŚCI Z POKŁADU 

Miesięczny biuletyn 

Low Impact Fishers of Europe 

październik 2016 

 

GŁÓWNE WIADOMOŚCI MIESIĄCA 

 

 Członkowie LIFE z całej Europy spotykają się na inspirującym Kongresie w Warszawie  

Organizacje członkowskie oraz zaproszeni goście spotkali się 29 października w Warszawie aby 

podsumować prace LIFE na rzecz rybołówstwa małoskalowego o niskim wpływie na środowisko 

naturalne. Kongres był okazją dla organizacji 

członkowskich LIFE działających na obszarze całej 

Europy – od Wysp Kanaryjskich, poprzez 

północną Finlandię do Morza Śródziemnego – do 

zaprezentowania swej codziennej pracy i życia. 

Rybacy przedstawiali metody połowu o 

szczególnie niskim wpływie na środowisko 

naturalne, a także wyzwania i szanse, które 

codziennie stawia przed nimi rzeczywistość. 

Partnerstwo pomiędzy AKTEA, organiacją 

kobiet aktywnych w rybołówstwie, a LIFE, 

zostało potwierdzone podczas kongresu; w LIFE utworzona zostanie oddzielna sekcja kobiet. Jej 

zadaniem będzie wsparcie kobiet, których praca i wsparcie dla mężczyzn przebywających na morzu są 

bardzo ważnym, a często pomijanym elementem rybołówstwa małoskalowego. Organizacje 

członkowskie zdecydowanie poparły planowany kierunek dalszego działania LIFE, która przynosi 

coraz bardziej znaczący i pozytywny wpływ na europejskie rybołówstwo.  

Zdjęcia https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf 

Wideo https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ 

 

 Rybacy o niskim wpływie na środowisko z Państw Bałtyku i Morza Północnego spotykają się na 

Warsztatach w Warszawie  

Dzień przed Kongresem, rybacy małoskalowi z 

Niemiec, Polski, Danii, FInlandii, Szwecji oraz 

Niderlandów, jak również potencjalni członkowie 

z Litwy, spotkali się w Warszawie na Warsztatach 

organizowanych przez LIFE we współpracy z New 

Economics Foundation.  

Sesja poranna skoncentrowała się na sposobach 

pozytywnego wpływania na kształt polityki na 

https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf
https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ
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poziomie krajowym i unijnym, drugą poświęcono sprawom bardziej konkretnym, takim jak Komitety 

Doradcze i ITQs1, z cennym wkładem Evangelii Georgitsi, przedstawicielki DG MARE (Komisja 

Europejska) ds. prawnych i polityki sektorowej. 

Warsztaty były doskonałą okazją do zacieśnienia kontaktów między rybakami małoskalowymi w 

Regionach, przedyskutowania spraw priorytetowych, takich jak: dostęp do kwot połowowych, 

znakowanie produktów rybołówstwa, zmiany klimatyczne, a także – nowych sposobów na współpracę 

wspólnot zrównoważonego rybołówstwa przybrzeżnego.  

Zdjęcia https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy  

Wideo https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s  

 

INNE WIEŚCI Z UE I OKOLIC 

 
 Między 3 a 5 października Z-ca Dyrektora LIFE, Brian O’Riordan uczestniczył w II spotkaniu 

przeglądowym projektu badawczego finansowanego przez DG MARE w ramach operacji “działania 
wspierające rybołówstwo małoskalowe”. Celem projektu jest zidentyfikowanie organizacji 
reprezentujacych taki rodzaj rybołówstwa w całym regionie AC Południowych Wód Zachodnich 
(SWWAC), analiza efektywności reprezentacji oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych rybaków i ich 
organizacji. Lista organizacji zidentyfikowanych w ramach projektu dla Portugalii, Hiszpanii i Francji 
odpowiada 95% łodzi poniżej 12 metrów; niemniej jednak, w Portugalii prawdopodobne jest, że 30-
40% rybaków małoskalowych nie należy do żadnej organizacji. Brian O’Riordan uczestniczył także w 
grupie roboczej ds. gatunków dennych SWWAC. Ekoligiczne organizacje pozarządowe wycofały się z 
tego Komitetu Doradczego w proteście przeciwko członkostwu Bluefish, grupy lobbingowej przemysłu 
rybackiego, w ramach grupy “innych zainteresowanych stron”. Na spotkaniu byli obecni także 
przedstawiciele organizacji członkowskich LIFE: PPPAF (Francja) oraz Cofradia EL Hierro (Hiszpania/W-
y Kanaryjskie). 
 

 5 października Jerry Percy, Dyrektor Wykonawczy LIFE spotkał się z p. Tris Lewis z organizacji “Funding 
Fish” w celu omówienia tego, co “efektywne wdrażanie WPRyb.” oznacza w kontekście LIFE. “Funding 
Fish” ( http://fundingfish.eu/ ) jest inicjatywą partnerów finansowych pomagającą w opracowywaniu 
projektów inwestycyjnych, majacych na celu osiągnięcie zrównoważonego rybołówstwa w Europie. 
Następnie, Jerry uczestniczył w spotkaniu projektu “Fish 4 data” w Bristolu. Ta szczególnie ważna 
inicjatywa pozwoli LIFE na przyczynienie się do poprawy zbioru i przetwarzania danych rybackich 
dotyczących flot małoskalowych. Zdaniem LIFE, każda łódź rybacka może stać się “pływającym 
laboratorium”, do czego wielu rybaków chętnie by się przyczyniło z własnej woli. Takie podejście, wraz 
z uzgodnieniem “wspólnego języka danych’, daje nadzieję na wypełnienie luk między rybakami a nauką 
rybacką – obecnie jest ich zdecydowanie zbyt wiele.  
 

 5 października Kasia Wysocka, członek Rady Dyrektorów LIFE oraz zespół LIFE uczestniczyli w 
konferencji „Baltic 2016: a small sea with management problems” w Gdyni. Jako wydarzenie o 
charakterze przede wszystkim naukowym, koncefencja przedstawiła większość trudności z 
ekosystemem i zarządzaniem rybołówstwem w Morzu Bałtyckim, łącznie z dokładnym opisem 
problemów rybaków małoskalowych regionu. W odpowiedzi na dwie prezentacje odnośnie ITQs na 
Morzu Bałtyckim, przedstawiciele LIFE zacytowali doświadczenia Danii gdzie, od 2007 roku, w nie mniej 
niż 49 portach rybacy małoskalowi zostali zmuszeni do zakończenia działalności przez nadmierną 
koncentrację kwot w rękach niewielu operatorów. LIFE będzie nadal zwiększać świadomość ryzyk dla 
rybaków małoskalowych, płynących z z ITQs i podobnych systemów alokacji kwot, a także 

                                                           
1 Przekazywalne koncesje połowowe (and. Individual Transferable Quotas) 

https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy
https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s
http://fundingfish.eu/


3 
 

podkreślać, że ta część floty powinna być chroniona i premiowana preferencyjnym dostępem do łowisk 
zgodnie ze zreformowaną WPRyb. Ten sam zespół LIFE uczestniczył w pierwszy spotkaniu Forum 
Rybołówstwa Bałtyckiego 25 października, gdzie Marcin Ruciński zaprezentował perspektywę rybaków 
małoskalowych wobec nowo przyjętego planu wielogatunkowego dla Morza Bałtyckiego.  
 

 6 października Jerry Percy, Dyrektor Wykonawczy LIFE uczestniczył w spotkaniu dającym okazję do 
zaprezentowania poglądów LIFE na Brexit i jego implikacje dla rybaków małoskalowych w UK i Europie. 
Spotkanie zostało zwołane przez deputowanego Izby Gmin Peter’a Aldous (pochodzącego z okręgu 
gdzie Jerry prowadził w przeszłości połowy). MP Aldous jest członkiem i honorowym sekretarzem 
Ogólnoparlamentarnej Grupy ds. rybołówstwa oraz Komitetu Audytu Środowiskowego, co czyni go 
wpływowym [i wspierającym LIFE] posłem w polityce UK.  
 

 8 października zespół LIFE uczestniczył w spotkaniu w Tarragonie (Hiszpania) z organizacjami 
członkowskimi LIFE oraz innymi organizacjami z obszaru Morza Śródziemnego i W. Kanaryjskich, 
zaangażowanych w walkę o bardziej sprawiedliwą alokację kwoty tuńczyka, zgodnie z Art. 17 
rozporządzenia podstawowego WPRyb. Spotkanie pozwoliło na opracowanie wspólnego stanowiska w 
sprawie i uzgodnienie dalszych kroków. Szczegółowe informacje tutaj http://lifeplatform.eu/ssfs-
spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/ 
 

 Późnym wieczorem 10 października zakończyły się negocjacje możliwości połowowych dla Morza 
Bałtyckiego na rok 2017. Mimo braku fizycznej obecności w Luksemburgu, LIFE wywarło pewien wpływ 
na negocjacje poprzez Plan Działań dla Dorsza Zachodniego Bałtyku opracowany w lecie  
i zaprezentowany urzędnikom krajowym oraz unijnym w ostatnich tygodniach. Szereg kwestii 
podniesionych w Planie LIFE zostało uwzględnionych przez decydentów, jak np.: przedłużenie okresu 
zamkniętego dla ochrony tarła, regulacja rybołówstwa rekreacyjnego, szerokie użycie EFMR. Za 
kluczowe należy uznać to, że Komisarz Vella wezwał Państwa Członkowskie do zastosowania Artykułu 
17 do realokowania pozostałych po redukcji kwot dorsza Zachodniego Bałtyku na rzecz rybaków 
małoskalowych o niskim wpływie na środowisko, którzy nie mają alternatywy dla jego połowów 
(oficjalne video: http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-
c9a53e096f3f, począwszy od 06:10). 
 

 11 października brukselski zespół LIFE uczestniczył w Warsztatach ws. “Połowów rekreacyjnych i 
długoterminowego zarządzania labraksem”, zorganizowanych przez Europejski Związek Wędkarzy 
(EAA) pod przewodnictwem eurodeputowanego Richard’a Corbett (UK). Stanowisko EAA ma sporo 
wspólnego z priorytetami LIFE: sprawić, aby sektor został zauważony i był poważany, a także 
zademonstrowanie, że połowy prowadzone są w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jeden z 
mówców zdefiniował połowy rekreacyjne jako takie, które nie mają charakteru komercyjnego. Jednym 
z obszarów wspólnego zainteresowania jest dążenie do w pełni udokumentowanego rybołówstwa, 
gdzie potencjalnie istnieje możliwość współpracy. 
 

 Kierownictwo i zespół LIFE przeprowadzili spotkanie wirtualne [via Skype] ze specjalistką od funduszy, 
p. Charlotte Gobin w celu opracowania “Strategii ogólnej LIFE na lata 2017-2027”, która została 
oficjalnie zaprezentowana na Kongresie w Warszawie.  
 

 13-14 października LIFE uczestniczyło w drugim spotkaniu jako oficjalny członek MEDAC (Komitetu 
Doradczego ds. Morza Śródziemnego) w Ajaccio na Korsyce (Francja). Porządek obrad wypełniły 
kwestie ważne dla rybaków małoskalowych: plan wieloletni dla państw zachodniego Morza 
Śródziemnego, konsekwencje społeczno-ekonomiczne refory WPRyb, połowy rekreacyjne oraz 
przygotowanie spotkania rocznego Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego 
(ICCAT). LIFE przedstawiło stanowisko w imieniu swych Organizacji Członkowskich w każdej z w/w 
spraw. W szczególności, LIFE zaapelowało do MEDAC do wpłynięcia na delegację UE do ICCAT w celu 
wnioskowania o minimalny TAC dla wielozadaniowych flot małoskalowych o niskim wpływie na 

http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/
http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f
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środowisko, które łowią sznurami haczykowymi. Niestety, MEDAC zdecydował, aby nie przedstawiać 
żadnej opinii czy rezolucji dotyczących spraw ICCAT.  
 

 Zespół LIFE spotkał się z niemiecką eurodeputowaną Ulrike Rodust (12 października). Spotkanie było 
okazją do zaprezentowania stanowisk LIFE odnośnie labraksa i dorsza Zachodniego Bałtyku. P. Rodust 
zapewniła, że rząd Niemiec bardzo poważnie traktuje sytuację na Bałtyku, jako potencjalne wyjścia z 
sytuacji wskazując wsparcie z EFMR na złomowanie i tymczasowe zawieszenie połowów (dostępne są 
4 mln EUR). Nie odniosła się do kwestii realokacji kwot na rzecz sektora rybaków małoskalowych. Tego 
samego dnia, zespół LIFE spotkań się z p. Sebastianem Barkowskim, Z-cą Stałego Przedstawiciela 
Polski przy UE, który pozytywnie ocenił pracę LIFE oraz zachęcił koordynatora ds. Bałtyku i Morza 
Północnego do informowania administracji krajowej o działaniach LIFE.  
 

  
 18 października, Jerry Percy, Dyrektor Wykonawczy LIFE uczestniczył w 3-dniowej konferencji Farnet 

w Kefalonikach (Grecja). Na prośbę szefa Farnet, LIFE 
uczestniczył w jednym z dni, przedstawiając pogląd na 
najlepsze sposoby współpracy między sektorem 
rybołówstwa małoskalowego i Lokalnych Grup Rybackich 
(LGR) w całej Europie. Poza uczestnictwem w debatach, 
Dyrektor nawiązał kontakty z wieloma menadżerami LGR w 
celu uzyskania dostępu do współpracujących z nimi rybaków 
– co z kolei ma służyć przekazaniu informacji nt. LIFE i 
wsparcia, jakie może zaoferować. Kontakty te już zaczynają 
przynosić owoce.           Photo @Farnet 
 

 19 października, LIFE i jego organizacje członkowskie z Francji (PPPAF i SPMLR) uczestniczyły w 
spotkaniu Interesariuszy ICCAT z DG MARE w Brukseli. Celem była wymiana poglądów przed 
nadchodzącym spotkaniem rocznym ICCAT (14-21 listopada). Uczestnicy spotkania to m.in.: 
ekologiczne organizacje pozarządowe (Pew, WWF, Oceana) oraz przedstawicele przemysłu 
(stowarzyszenia krajowe i unijne), łącznie z niektórymi Komitetami Doradczymi. LIFE podkreśliło 
kwestię sprawiedliwej alokacji kwoty tuńczyka błękitnopłetwego dla sektora małoskalowego, opisaną 
w liście skierowanym do komisarza Velli. Pismo jest dostępne tutaj http://lifeplatform.eu/letter-
commissioner-vella/ 

 
 Zwiększające się populacje drapieżników, takich jak foka szara czy kormoran czarny, są dużym 

wyzwaniem dla rybaków małoskalowych w regionie Bałtyku. 20 października, członek zespołu LIFE 
uczesetniczył w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez polską administrację rybacką celem 
omówienia systemu rekompensat z EFMR. Przykłady dobrych praktyk w tej sprawie zostały 
przedstawione przez mówców z FInlandii i Szwecji. Głównym przesłaniem konferencji było 
zapewnienie, że szczegółowe rozwiązania techniczne i finansowe zostaną opracowane we współpracy 
z rybakami małoskalowymi.  

 

WIEŚCI Z NASZYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 

 

 Organizacje członkowskie ADPAM i Cofradìa El Hierro spotkały się z rządem Hiszpanii 

W dniu 13 ADPAM i Cofradía del Hierro wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym w przez 

administrację hiszpańską w Madrycie, aby przygotować spotkanie ICCAT. Obie organizacje 

członkowskie podkreśliły wielką niesprawiedliwość, której ofiarami zostali rybacy małoskalowi w 

ostatnich latach, zwłaszcza na wybrzeżu Morza Śródziemnego - uniemożliwiono im dostęp do zasobów 

http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/
http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/
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ryb. Prosily hiszpańską administracją o zastosowanie artykułu 17 WPRyb oraz art. 8 niedawno 

zatwierdzonej transpozycji planu odnowy ICCAT, zarówno pod kątem litery i ducha prawa. W 

szczególności członkowie LIFE wnioskują o określenie kwoty dla małych flot przybrzeżnych Morza 

Śródziemnego i wschodnim Atlantyku, na poziomie ICCAT. 

 

 Pescartes uczy młodych uczniów podstaw rybołówstwa  

Organizacja członkowska z Hiszpanii Pescartes gościła uczniów szkoły 

"IES Jose Luis San Pedro" z Madrytu, którzy gościli w Cabo de Gata od 

24 do 27 października. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej  

o tym wyjątkowej i chronionym środowisku naturalnym, a także spotkać 

się z lokalną społecznością. Pescartes przeprowadziła szkolenie  

w zakresie podstaw rybołówstwa i wyjaśniła funkcjonowanie narzędzi  

i technik stosowanych przez rybaków do wspierania ich egzystencji. 

 

 Francuska PPPAF apeluje do swego rządu krajowego o poparcie propozycji Komisji Europejskiej nt. 

labraksa  

Szeroko zakrojone i szczegółowe prace lobbingowe prowadzone przez francuską Platformę Rybaków 

Małoskalowych (PPPAF) i jej członków pokazują swoje pierwsze wyniki. Platforma i rybacy używający 

sznurów haczykowych z Bretanii pochwalają propozycję Komisji UE w celu zwolnienia ich z zamknięcia 

połowów labraksa w 2017 i zwracają się do rządu francuskiego, aby ją wesprzeć. Jednakże, podkreślają 

też swoje zaniepokojenie z powodu braku środków zarządzania w Zatoce Biskajskiej, co mogłoby 

doprowadzić do załamania się stanie w najbliższej przyszłości. Szczegółowe informacje tu 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466 . 

 

 Mieszkańcy Kopenhagi smakują świeżych produktów FSK  

W sobotę 29 października członek LIFE FSK (Dania), 

wraz z dwoma partnerami zorganizowała imprezę w 

Kopenhadze w celu podniesienia świadomości na 

temat lokalnie złowionych ryb i zrównoważonego 

rybołówstwa o niskim wpływie na środowisko. 

Gładzica, turbot, flądra, dorsz i pstrąg zostały 

wyfiletowane na miejscu i sprzedawane konsumentom 

w rozsądnych cenach. Utalentowani kucharze 

przygotowywali smaczne dania, a publiczność zadawała 

wiele pytań na temat kwot, gatunków lokalnych i 

rybołówstwa przybrzeżnego w ogóle. Biorąc pod uwagę jego sukces, wydarzenie ponownie odbędzie 

się wiosną. 

 

 

 

 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466
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 Niemiecka organizacja LIFE Fischereischutzverband koncentruje się na Naturze 2000 i kryzysie 

dorszowym 

Niemiecka administracja Landowa prosi 

zainteresowane strony o opiniowanie planów 

zarządzania dla obszarów Natura 2000 

wyznaczonych w 2006 roku. 

Fishereischutzverband Schleswig Holstein 

przedstawił obszerne komentarze, skupiające 

się przede wszystkim na strefie 3 mil w 

zachodniej części Morza Bałtyckiego i 

podkreślając kluczową rolę, odgrywaną przez 

rybaków małoskalowych stosujących bierne 

narzędzia połowowe, dla zagwarantowania 

ochrony i różnorodności biologicznej w 

obszarze. Ponadto, w świetle kryzysu Dorsza 

Zachodniego i cięć postanowionych wcześniej 

w tym miesiącu przez Radę UE ds. 

rybołówstwa, Wolfgang Albrecht, dyrektor 

LIFE i przedstawiciel stowarzyszenia, prowadzi 

wymianę listów z ministrem rybołówstwa 

Landu Schleswig Holstein, aby podjął działania 

i wspierał środki zarządcze sugerowane przez 

Planu Działań LIFE, zapewniając w ten sposób długoterminowe rozwiązania z korzyścią zarówno dla 

sektora i Dorsza Zachodniego. 

 

NOWI CZŁONKOWIE – WITAJCIE NA POKŁADZIE! 

 

W tym miesiącu do LIFE dołączyli następujący członkowie: 

 

 Arts Menors Costa Brava (Hiszpania) 

ustanowiona niedawno ze wsparciem LIFE, organizacja 

reprezentuje 6 rybaków i łodzie o długości 6-10 m, używające 

narzędzi wielozadaniowych (głównie sznury haczykowe, sieci 

skrzelowe i pułapki) Celami są promocja i obrona 

zrównoważonego i odpowiedzialnego sektora rybołówstwa 

małoskalowego w prowincji Girona. Niektórzy z rybaków są 

także założycielami “Projecte Sepia”, bardzo pozytywnej 

inicjatywy w kierunku odbudowy stad stad sepii przez dobre 

praktyki i stosowanie prostych ale skutecznych technik połowowych. 

 

 Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Los Reyes (Hiszpania) 
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Znajduje się w małej wyspie El Hierro (Wyspy Kanaryjskie), 

jest najbardziej na południe wysuniętą organizacją LIFE. 

Reprezentuje 40 rybaków i 37 statków o długości 5-13 

metrów, łowiących głównie za pomocą sznurów 

haczykowych, np. tuńczyka błękitnopłetwego. Rybacy biorą 

udział w ciekawych projektach, takich jak utworzenie 

morskiego obszaru chronionego, który stał się modelem i 

stadium przypadku dla badań naukowych. Ich 

przewodniczący, Fernando Guttierez, jest również 

przedstawicielem Federacji Regionalnej Cofradías na 

Wyspach Kanaryjskich i liderem walki o sprawiedliwszy 

podział kwoty tuńczyka błękitnopłetwego oraz zgodność z artykułem 17 WPRyb. jednym ze swych 

priorytetów. Photo @islagraciosa.blogspot 

 

 Zygi Fishermen Association (Cypr) 

Z siedzibą w Zygi, ma 40 rybaków i 34 wielozadaniowych łodzi 

o długości 8-10m, łowiących wielką różnorodność gatunków 

lokalnych przy użyciu haków i lin, sieci skrzelowych i sieci 

oplatających. Celem stowarzyszenia jest promowanie 

zrównoważonego rozwoju zawodu rybaka i zasobów ryb, 

ochrona praw rybaków na małą skalę i rozwój korzystnej 

współpracy na Cyprze i za granicą, z innymi zainteresowanymi 

stronami, które mają wspólne interesy i wspólne problemy dla 

sektora. To pierwszy członek LIFE z Cypru, którego witamy z 

wielkim zadowoleniem! Photo @Peter Gallager 

 

Nasz Miesięczny Biuletyn jest prostym zestawieniem działań zewnętrznych. Ponadto, nasi pracownicy 

w UK, Brukseli, Polsce i Hiszpanii odpowiadają na ogromny zakres pytań odnośnie naszego sektora, 

ciągle rozwijając i upubliczniając kwestie związane z rybołówstwem małoskalowym o niskim wpływie 

na środowisko. 

Nasi Dyrektorzy Regionalni, wszyscy będący pracującymi rybakami małoskalowymi, także promują 

wartości i korzyści płynące z rybołówstwa przybrzeżnego.  

Chcieliby Państwo zamieścić dodatkowe informacje nt. konkretnego wydarzenia, projektu, czy 

inicjatywy? Skontaktujcie się z nami pisząc na adres communications@lifeplatform.eu, śledźcie nasze 

profile na Facebooku (Low Impact Fishers of Europe) oraz Twitterze @LIFEplatformEU 
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